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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
Secretariaat: 
Gaelstraat 17 
2291 SG  WATERINGEN 
e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
RABO Bank: rek.no.: NL33 RABO 0156 6101 32 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 
 
Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 66              nr.2                          februari 2019 

 
Van de bestuurstafel  

 
Februari nadert al weer zijn eind en het carnaval staat voor de deur.  
Maandagmiddag 4 maart is er een Seniorenmiddag van de carnaval, 
u aangeboden door Carnavalsvereniging De Jolige Druif en 
Sportvereniging Velo. Als u een (gratis) middagje ontspanning wil, 
maak gebruik van deze uitnodiging. De bus stopt op diverse plaatsen 
in Wateringen, dus vervoer geen probleem. 
 
Op 20 maart worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten 
gehouden. Ook de leden van de waterschappen worden deze dag 
gekozen. De nieuw gekozen leden van de Staten kiezen dan in mei 
de leden van de 1e Kamer.  Ook uw stem telt! Daarom is het belangrijk 
dat wij allemaal naar de stembus gaan. 
 
Vanaf 1 maart gaan onze Huba’s weer op pad. In februari hebben zij 
allen een bijscholingsdag bijgewoond. Heeft u hulp nodig bij het 
invullen van uw belastingformulier, en voldoet u aan de voorwaarden, 
schroom niet en roep de hulp van een van onze Huba’s in. U vindt ze 
elders in dit blad. 
 
Namens het bestuur,  Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

http://www.kbowateringen.nl/
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Nieuwe leden   

Mevr. W.T. Breeuwer-van Bergenhenegouwen, Forellendaal 333, 
2553JN  
Mevr. W. (Wiep) Wigchert, van Aremberglaan 31, 2291RC   
Dhr. J.P.M. (Hans) Thoen, Het Tolland 84, 2291VV. 
Mevr. J.S.H. (Joke) Beijleveld-Hendriks, Tijmensblok 15, 2291XZ  
Mevr. M.J. (Riet)  Wetzels, Prins Hendrikstraat 47, 2291EN  
Mevr. I. (Ida) Budwilowitz, Prins Hendrikstraat 43, 2291EN  
Dhr. T. de Kok, De Brink 196, 2553HC Den Haag. 
Mevr. S. Salazar, De Brink 196, 2553HC Den Haag. 
 
Nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO. 
 
Overleden 
Dhr. Gerard Suijkerland, Peterseliestraat 6, 2292CB Wateringen. 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.  
 

  

Activiteiten  
Ma   4 maart  Seniorencarnaval 
Di     5 maart   Geen soos i.v.m. carnaval in Velo 
22-23-24 maart  Kaartweekend in Vledder 
Wo  17 april   Modepresentatie Van der Klooster 
Wo    8 mei   Bezoek Rechtbank Den Haag 
Wo   29 mei  Uitgaansdag (Safari Beekse Bergen) 
20 t/m 27 juli  Vakantie week Vledder 
 
Elke dinsdag  Soosmiddag     v.a.13.00 uur 
   Klaverjassen, 
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 
   Jokeren en het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
Elke donderdag  Soosmiddag    v.a.13.00 uur 
   Bridgen en Biljarten. 
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Belasting aangifte 2018. 
 
De KBO afdeling Wateringen heeft de beschikking over 4 
gecertificeerde Huba medewerkers, die u kunnen helpen bij het 
invullen van de belastinaangifte 2018 en eerdere jaren en het 
aanvragen van toeslagen. Voor deze diensten  mag de Huba 
medewerker u om een vergoeding van zijn kosten  vragen van 
maximaal € 12,- voor de hulp. Eind februari is duidelijk wat de 
richtlijnen zijn vanuit de KBO organisatie en hoe alles zal worden 
georganiseerd. Indien u gebruikt wilt maken van de diensten van deze 
Huba’s kunt u contact opnemen met  Dick Kraaijenbrink Tel. 0174-
293038, die U zal koppelen aan een van de Huba medewerkers.  
Voor het aanvragen van de machtiging,(die nodig is om de Huba uw 
aangifte te laten invullen) heeft de Huba de volgende gegevens nodig. 
Naam, Adres, Postcode, Geboortedatum, BSN nummer, 
Lidmaatschapnummer KBO en telefoonnummer. Wanneer u deze 
informatie te vertrouwelijk vindt kan de Huba bij u langskomen of kan 
de informatie via een mail naar de Huba worden gezonden. Hiervoor 
heeft men wel het telefoonnummer nodig, zodat de Huba contact met 
u kan opnemen. De machtiging wordt naar uw huisadres gezonden, 
waarna u een afspraak kunt maken met de betreffende Huba 
medewerker voor het invullen van uw aangifte. 
 
 
Belastinginvullers  HUBA’s 
 

Cees van Rijn Tel  0174-293694  

rijnc@kpnmail.nl  

 

Henk Berendse Tel 0174-297235 / 06-11366665 

 h.j.berendse@caiway.nl 
 

Henk van der Hee Tel 0174-295294   

hc@vanderhee.net  

 

Ruud Nouwen Tel 0174-294598   

ruudenhelen@caiway.nl 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:h.j.berendse@caiway.nl
mailto:hc@vanderhee.net
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U I T N O D I G I N G 
 
   Beste Carnavalsvrienden en -vriendinnen, 

 
Prins Abraham den 1e en Jeugd-Prins Kayn den 
1e hebben het genoegen u namens  
Carnavalsvereniging "De Jolige Druif" uit te  
nodigen voor een grandioos 
  

BIERINGER SENIOREN CARNAVAL 
 
Het Bieringer Senioren Carnaval is maandagmiddag 4 maart 2019 en 
begint om 14.00 uur in de  
Velo-hal te Wateringen. www.dejoligedruif.nl  
 
Op deze middag zullen voor u optreden: 

-  “De Eigen Inbreng” van De Jolige Druif 

-  “Boerenkapel “De Prometoeters” 

-  “De Dansmariekes” van De Jolige Druif 
 

Het geheel staat onder leiding van Prins Abraham den 1e en 
hofdames Nikki en Sanne en 
Jeugd-Prins Kayn den 1e en Page Jessica met hun adjudanten en 
wijze Raden van Elf. 
U zult beide Prinsenparen een waar genoegen doen indien u aan 
deze uitnodiging gehoor geeft..Vervoer naar Velo hoeft geen 
belemmering te zijn want er is gratis busvervoer. 
 
De opstapplaatsen van de bus zijn: 

 

 +/- 12.55/13.00 uur bij de hoek Raaphorst - Kerkstraat in 
Kwintsheul 

 +/- 13.10/13.15 uur aan de voorzijde van Terra Nova – Het 
Tolland 

 +/- 13.20/13.25 uur bij de Ark in Wateringen 

 +/- 13.35/13.40  uur bij Blokker aan het Plein in Wateringen 

http://www.dejoligedruif.nl/
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Deze bus brengt iedereen naar de Velo-hal.  
Uiteraard worden de deelnemers na afloop van het programma weer 
teruggebracht. 
DE MIDDAG IS GEHEEL GRATIS INCLUSIEF DE CONSUMPTIES 
 
Met carnavaleske groeten, namens de Prinsenparen en het Bestuur 
van CV "De Jolige Druif" 
 
 

Ouderenadviseur:  
 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, 
Randveen 14 2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 
p.rouss@kpnplanet.nl 
 
 

 

 
Uitnodiging 
 
De KBO afd. Bleiswijk organiseert op 
woensdagmiddag 10 april a.s. voor het 4e 
achtereenvolgend jaar het Open Klaverjas Kampioenschap van 
Lansingerland in het Parochiehuis te Bleiswijk. ( Hoefweg 53). Het 
bestuur van KBO Bleiswijk nodigt u van harte uit om mee te strijden 
voor dit kampioenschap Het is een zeer ontspannen klaverjastoernooi 
waar het elkaar ontmoeten bovenal gaat. Inschrijven kost  5.00 eur 
p.p. en daar is 1 kopje koffie of thee bij inbegrepen. Evenals een 
warme borrel hap. De eerste prijs is een geweldige wisselbokaal en 
daarnaast ontvangt de winnaar nog een andere prijs. Voor inschrijving 
is vanaf heden mogelijk bij Arnold Oosterlaan tel. 010 5212469 of via 
am.oosterlaan@kpnplanet.nl  . De aanvang is 13.30 uur en inloop is 
vanaf 13.00 uur.. Er worden 3 rondes gekaart en na elke ronde krijgt u 
via loting een andere partner. 
 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:am.oosterlaan@kpnplanet.nl
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 Klaverjassen  
 
Uitslag prijsklaverjassen 5 februari  
 
1.Ria  Zandvliet    5588  punten. 
 
2.Sonja de Mos   5534  punten. 
 
3.Vonie van Rijn    5392  punten. 
 
4.Harry  Spaans   5335  punten. 
 
5.Jeanne  Krijger   5327  punten.  
Poedelprijs : 
Gerda  Zandvliet   3568  punten. 

Dames en heren, Het einde van de competitie is op 21 mei . De 
afsluiting is op 28 mei dan worden tevens de 
winnaars van het seizoen bekend gemaakt. 

Tony, Piet en Chris. 

Bridge 
 
Donderdag 14 februari voor iedereen een verrassende valentijn 
bridgemiddag. 

 
 
Het is vandaag Valentijn 
Valentijn draait om liefde en houden van 
Je laat zien hoeveel je geeft om elkaar 
Al is het maar een klein gebaar.   
 

 
Initiatiefnemers Hartelijk dank. 
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Hoe log ik in op onze site? 
 
Regelmatig wordt de volgende vraag gesteld. 
Het lukt mij niet om in te loggen op de website. 
Als u op de website www.kbowateringen.nl bent, klik dan in de grijze 
balk rechtsboven op de tekst “ in/uitloggen”. 
Vul bij Gebruikersnaam uw e-mailadres (dat wel bij ons bekend moet 
zijn) in.Voor het wachtwoord vult u uw geboortedatum in. Voorbeeld 
07-12-1899. Let wel streepjes ertussen dag-maand-jaar. 
Klik er onder op de toets “inloggen” en de website zal zich openen 
en bent u ingelogd. 

 
 
Mailadres: 
 
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur een 
mailtje naar ettydekok@gmail,com 
 
 
Verhuizen: 
 
Wilt u een naam- of adreswijziging 
doorgeven, dan verzoeken wij u om dit 
schriftelijk te doen aan de  
secretaris, Gaelstraat 17, 2291 SG 
Wateringen     
Tel. 0174-219623 
 

 

 

http://www.kbowateringen.nl/
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Van de penningmeester: 
 

Degenen die de contributie 2019 nog niet 
betaald hebben, ontvangen bij deze 
nieuwsbrief een herinnering met het 
verzoek dit alsnog te doen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Biljarten. 
 
De Winter 
 
Als na 18 December de kerstviering is geweest 
en de donkere dagen er zijn,  komen de 
familiedagen er aan, de kerst, altijd een drukke 
tijd voor boodschappen en regelen, maar 
gezellig. Dan nog even oudjaar vieren en we 
gaan het nieuwe jaar tegemoet. Maar dan ga je 
toch nog even de K.B.O. middagen missen, en 
zie ik er naar uit om weer te beginnen op 8 
januari, Dan komt die regelmaat weer terug, want daar voelen we ons 
toch het beste bij. Ondertussen zijn we al weer een paar weken bezig, 
en hebben we wat sneeuw te verwerken gehad wat niet voor iedereen 
leuk is, maar we blijven optimistisch en de lente komt er aan. Bij het 
biljarten hebben we er dit jaar al een nieuw persoon bij, namelijk John 
Mansveld en hij wil lid worden,   daar zijn we heel blij mee. We zien een 
mooie gezellige tijd tegemoet, al hopen we er nog een paar mannen 
(vrouwen) bij te krijgen in ons gezellige clubje. 
 
Cees 
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Bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstraten op 13 mei 2019 
De bedevaart van de KBO Zuid-Holland zal dit jaar plaatsvinden op 
maandag 13 mei 2019. Dit jaar gaan we met de bus naar de mooie 
kloosterkerk in Meersel-Dreef, Hoogstraten bij de Nederlands-
Belgische grens. Hier werd in 1687 een kapucijnenklooster gebouwd. 
Het klooster doet nu dienst als kapel waarin erediensten plaatsvinden 
en de bijbehorende kerk is parochiekerk geworden. 
De dag begint met een gezamenlijke koffie en iets lekkers in taverne 
De Zevenster direct naast de kerk. Daarna vindt er een 
eucharistieviering plaats. Na de lunch in genoemde taverne staat het 
Plechtig Maria lof op het programma. Voordat de bus weer huiswaarts 
keert, wordt er gezamenlijk nog een kopje thee gedronken. 
Voor deze bedevaart kunt u zich tot 29 april a.s. opgeven bij het 
bestuur van uw afdeling. 
De kosten zijn € 49,50 per persoon. Deze kunt u betalen bij uw 
afdeling. De opstapplaatsen worden na 29 april a.s. bekend gemaakt 
aan u of uw afdeling.  
Wij nodigen u van harte uit om deze mooie dag met ons mee te 
maken. 
Wilt u nog meer informatie dan kunt u bellen of mailen met mevrouw 
Ameling, mevrouw Van Tol of mevrouw Gijbels. Onderstaand treft u 
de contactgegevens aan van deze dames: 
 
Mw. M. Ameling 
marijke.ameling6@gmail.com 
010-2264376   
 
Mw. M. van Tol  
mariavantol@casema.nl 
071-4014744 
 
Mw. M. Gijbels 
mariannegijbels@hotmail.com 
 
Wilt u zich als deelnemer opgeven voor de bedevaart dan kunt u 
zich melden bij Thea Bekkers 06-54948214 KBO afd. Wateringen 
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel nr 37 uit Nieuwsbrief nr. 1   

 
G z onder min er   2019 = gezond  2019 
 
Goede oplossing ingezonden door:  
 
Hannie Simons, Aad Zuiderwijk, Riet 
Zwinkels, Anneke Thoen, Vonie van Rijn, 
Wil Jansen,Thea Vijverberg, Ria van 

Kester, Magda Vanhoutte, Babs Klooster,Henny v.d. Haas 
Riet Vollebregt, Leny van Mil, Theo van der Valk, Cobu v. Paassen. 
:  
Droedel nr. 38 

 
Uw oplossing kunt u tot 10 maart 2019 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 
  

mailto:thea1944@caiway.net
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Samen uit samen genieten 
 
Stichting VIER HET LEVEN organiseert 
culturele activiteiten van deur – tot – deur voor 
ouderen. U wordt thuis opgehaald  door een gastvrouw of gastheer en 
in het theater verwelkomd met koffie en thee. Samen met de anderen 
gasten en gastheer geniet u van de voorstelling en in de pauze staat 
er een drankje voor u klaar. Na afloop wordt u weer veilig 
thuisgebracht . 
   
Met veel plezier presenteren wij u hierbij een overzicht van de 
activiteiten die wij de komende maanden voor u hebben geselecteerd. 
U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan tijdens één of 
meer film-, museum-, theater- en concertbezoeken!  
De kosten van uw bezoek zijn inclusief vervoer, entree, koffie vooraf 
en een drankje in de pauze. U wordt opgehaald en thuisgebracht door 
een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven. Hierbij  leest u meer 
over de verschillende arrangementen en de bijbehorende prijzen.  
Wilt u graag mee? Vul dan het reserveringsformulier in en stuur deze 
naar ons op. U ontvangt dan binnen 14 dagen een bevestiging. Indien 
u na 14 dagen nog niets van ons heeft vernomen, zou u dan 
telefonisch contact met ons willen opnemen? Wacht niet te lang met 
reserveren, er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Tot 3 weken 
voor de voorstelling kunt u reserveren.  
Als u nog vragen heeft kunt u ons bellen op werkdagen tussen 9:00 
uur en 18:00 uur telefoonnummer: 035-5245156  
Graag tot ziens!  
Met vriendelijke groet,  
Stichting Vier het Leven Westland 
 
Marja Lunenburg 
Vrijwillige locatiecoördinator Vier het Leven Westland 
E: marja4hetleven@gmail.com 
T: 06-30002405  Voor aanmelding 
 
 

mailto:marja4hetleven@gmail.com


~ 12 ~ 
 

It's a Man's World! - The Soul of a Generation Steffen 
Morrison, Big Boy Caprice, Michael Varekamp e.a. - 
Theaterconcert 
Soullegendes als James Brown, Stevie Wonder en Marvin Gaye 
inspireerden de wereld en zongen zichzelf regelrecht de 
geschiedenis in. Het waren stoere mannen die ieder op hun 
eigen manier het verschil maakten, maar ook kwetsbare zonen 
en twijfelende vaders. What does it really take to be a man? 
Zangers Steffen Morrison en Big Boy Caprice kruipen in de 
weerbarstige karakters van de grootste soulzangers op aarde 
en toveren de theaters samen met een spetterende liveband 
om tot swingende soultempels. 
Vrijdag 8 maart 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 41,15 Euro 
 
Evita - Brigitte Heitzer, René van Kooten e.a. - Musical 
Brigitte Heitzer en René van Kooten spelen de hoofdrollen in de 
wereldberoemde musical Evita. Een fantastische productie met 
een negenkoppig liveorkest en hits als `Don’t Cry For Me 
Argentina’ en `You Must Love Me’. Het meesterwerk van Tim 
Rice en Andrew Lloyd Webber gaat over de ambitieuze Eva 
Duarte, die het van tweederangs actrice tot machtigste vrouw 
van Argentinië schopte. Ze was geliefd bij haar volk, gehaat 
door de elite en is tot op de dag van vandaag omstreden. Een 
vrouw die tot het uiterste ging, een heilige en een hoer, die 
jong stierf en altijd een mythe bleef. 
Dinsdag 12 maart 2019 - 20.00 uur 
Nieuwe Luxor Theater - Rotterdam 66,00 Euro 
 
Carmen - Tania Kross - Muziektheater 
Vraag mezzosopraan Tania Kross naar haar lievelingsopera en 
ze antwoordt volmondig: Carmen. Met deze speciaal voor haar 
bewerkte versie ging haar jeugddroom in vervulling. De rol is 
Tania op het lijf geschreven: zij maakt van Carmen een vurige, 
krachtige en zelfstandige vrouw en weet iedereen mee te 
slepen in dit liefdesverhaal vol passie en verraad. Het 
meesterwerk van Georges Bizet blijkt in een fris, modern jasje 
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nog altijd onze gemoederen behoorlijk bezig te houden! 
Zondag 17 maart 2019 - 14.30 uur 
Theater Rotterdam - Rotterdam 44,00 Euro 
 
Om Alles! (Reprise) - Richard Groenendijk - Cabaret 
“Richard Groenendijk bewijst met zijn authentieke stijl tot de 
grote komieken van ons land te behoren”, schreef Algemeen 
Dagblad in een vijfsterrenrecensie over `Om Alles!’. Logisch, 
want we zien hem in `Om Alles!’ van z’n scherpste, grappigste, 
persoonlijkste en meest adremme kant in bijna twee uur 
hilarische verhalen, opzienbarende ontboezemingen en niet te 
versmaden typeringen. Hij heeft een grote mond, maar een 
klein hartje. Dit seizoen voor het allerlaatst. Mis dit dus niet. 
Om Richard Groenendijk. Om z’n verhaal. Om alles! 
Maandag 25 maart 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 40,65 Euro 
 
Het literaire Feest der Feesten - Westlands Boekengala - 
Literair 
Een fantastisch feest voor liefhebbers van literatuur, poëzie en 
voor iedereen die graag een boek leest. Met landelijk bekende 
schrijvers die voorlezen en toelichting geven op hun werk en na 
afloop hun boeken signeren. Hoe mooi kan het zijn? 
Woensdag 27 maart 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 33,50 Euro 
 
Vogel - Bram van der Vlugt - Toneel 
Martinus woont in een oud stationsgebouw. Vijfenzeventig jaar 
later kijkt hij met zijn kleinzoon terug op zijn leven. Een lastige 
opgave, want Martinus neemt graag een loopje met de 
waarheid. Toch zoeken ze naar wat er in de oorlog is gebeurd 
en wat Martinus al die jaren heeft weggestopt. Pijnlijke 
gebeurtenissen worden blootgelegd, mooie inzichten 
verworven en de angst voor het naderende einde brengt 
kleinzoon en grootvader tot elkaar. Thomas Verbogt schreef 
het speciaal voor de 85e verjaardag van Bram van der Vlugt. 
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Donderdag 28 maart 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 41,70 Euro 
 
Film - Film 
Ontdek de magie van het witte doek, ga met ons mee en laat u 
in ontspannen sfeer meeslepen door de verhalen, de sfeer, de 
muziek en de acteurs van speciaal door WestlandTheater De 
Naald geselecteerde kwaliteitsfilms uit binnen- of buitenland. 
Gezellig samen genieten van een kopje koffie/thee aan een 
speciaal voor ons gereserveerde tafel en een prachtige film. 
Dinsdag 2 april 2019 - 14.00 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 18,75 Euro 
 
Alles is liefde - Roos Blufpand – Theaterconcert 
Roos Blufpand is jong en een tikkeltje verwilderd. Haar liedjes 
zijn goudeerlijk, kwetsbaar en zo klein dat het groot is. Ze won 
de derde editie van ons Rabo Talenten Concours. Op 
authentieke wijze wisselt ze kleine, tedere liedjes af met 
vrolijke songs, die zeer aanstekelijk werken. Samen met haar 
band speelt ze verschillende stijlen. 
Vrijdag 5 april 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 36,55 Euro 
 
Lazy Sunday: Dvoráks mooiste - Residentie Orkest -Klassiek 
Dvoráks mooiste Mozart en Dvorák, een prachtige combinatie 
voor een zondagochtend in het vroege voorjaar. Dvorák schreef 
zijn Zevende symfonie als reactie op de grandioze Derde van 
Brahms. Voor de meeste componisten zou dit te hoog gegrepen 
zijn. Niet voor Dvorák: muziekhistorici plaatsen deze symfonie 
zelfs boven zijn beroemde Negende. Met de pure klanken van 
het Hoboconcert van Mozart nog in je oren, ontvouwt Dvorák 
een epische klankenwereld. 
Zondag 7 april 2019 - 11.00 uur 
Zuiderstrandtheater - Den Haag 43,00 Euro 
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De waarheid - Huub Stapel, Johanna ter Steege e.a. -Toneel 
De Waarheid is een voorstelling over twee ontrouwe stellen, 
gespeeld door Huub Stapel, Johanna ter Steege, Nanette Edens 
en Ruurt De Maesschalck en laat ons nadenken over de 
waarheid: brengt het verlichting of niet? De Waarheid is een 
originele komedie over liefde, lust en ontrouw tussen twee 
bevriende stellen. We zien het dilemma van de knellende 
banden van de huwelijkse trouw haarscherp. Natuurlijk vinden 
we eerlijk en oprecht zijn tegen onze partner en beste vrienden 
het belangrijkste wat er is, maar wat doen we als de lust en de 
passie nog net iets sterker zijn? 
Woensdag 17 april 2019 - 20.00 uur 
Rijswijkse Schouwburg - Rijswijk 51,00 Euro 
 
Souvenirs - Karin Bloemen en band - Show 
In je leven verzamel je veel spullen en herinneringen. Tot je 
huis en je hoofd zo vol raken dat het tijd wordt eens goed op te 
ruimen. Bloemen voegt de daad bij het woord en gooit als een 
stier in een porseleinkast alle ballast de deur uit. Ook letterlijk, 
want ze verloot deze avond een aantal persoonlijke items. Een 
ouderwets rijke Bloemen-show, met dierbare oude en 
verrassende nieuwe songs, grappige types, prachtige jurken en 
dito decor. Kortom, een mooie herinnering die u als dierbaar 
souvenir mee naar huis kunt nemen. 
Vrijdag 19 april 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 44,75 Euro 
 
Stichting Vier het Leven, Energieweg 8, 1271 ED Huizen 
T: 035 524 51 56 (landelijke reserveringsnummer) 
 
 
Website: www.kbowateringen.nl  
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, Ouderenadvies, 
Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief, Nieuwsblad en Uit goed voor U  
Van de Seniorenraad Westland  kunt U alle informatie vinden op de 
site www.seniorenraad-westland.nl. 
  

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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Weetjes van Senioren Society 
 
Uit weetjes' Senioren Society 08-02-2019 

  
Het eerste ‘Weetje’ van deze week helpt u 
misschien om dingen veel gemakkelijker te 
laten gebeuren die nu vaak moeilijk gaan. 
 
 
Als we iets niet weten, gaan we tegenwoordig nog maar zelden op 
zoek in een encyclopedie. Meestal wenden we ons dan tot onze 
telefoon, tablet, laptop of computer en tikken de vraag in op internet. 
Wat niet iedereen weet, is dat we de vraag vaak ook rechtstreeks 
mondeling of schriftelijk aan het apparaat zelf kunnen stellen. Want de 
nieuwe media zoals iPhone, Tablet of Apple Watch beschikken 
tegenwoordig over een handige stemcontrole. Bij Apple heet deze 
voorziening Siri. Bij android zijn Google Home, Google Home Mini met 
Google Assistent voorzien van een stemfunctie.  
 

Siri op Apple-computers, telefoons en tablets. 
Hoe krijg je Siri? 
Siri zit standaard op elk Apple-apparaat. 
Naarmate u het meer gebruikt, ‘went’ Siri aan uw 
stem. Hij gaat u steeds beter verstaan, leert en 
onthoudt. 
 

Siri activeren: 
Bij een iPhone of iPad: 
Ga naar Instellingen en vervolgens naar Siri en zoeken (vier plaatsen 
onder Algemeen). In de rechterkolom ziet u een uitvalmenu. 
Bovenaan staan de opties Luister naar Hé Siri en Druk op de 
thuisknop voor Siri. Schuif de bolletjes daarachter een beetje opzij tot 
ze groen zijn en volg de instructies om Siri aan je stem te laten 
wennen. Als je na deze instellingen te hebben aangepast Instellingen 
verlaat en de Thuisknop (ronde knop midden onder) iets langer 
ingedrukt houdt, zie je de tekst ‘Waarmee kan ik je van dienst zijn’. 
Vervolgens kunt u een vraag stellen, bijvoorbeeld: Wat voor weer 
wordt het vandaag 
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Bij een computer of laptop van Apple: 
Rechts bovenaan staat een loep met daarnaast het logo van Siri. Als 
dat laatste daar niet is, klik dan op de loep en tik in: Siri. Er wordt dan 
gevraagd of Siri moet worden geactiveerd. Daarna ziet u het logo 
naast de loep. 
Als u hierop klikt verschijnt er een schermpje in beeld met de tekst: 
‘Waarmee kan ik je van dienst zijn?’ Als u op het microfoontje klikt, 
kunt u de vraag mondeling stellen. 
 
Siri gebruiken 
Nadat u Siri hebt geactiveerd, kunt u een vraag stellen, bijvoorbeeld: 
‘Wat wordt het weer vandaag’ of ‘Bel Jan de Groot’. Uw telefoon gaat 
dan diens nummer bellen. 
Als het niet direct goed gaat, opnieuw proberen, want u heeft er veel 
plezier van. Immers Siri leert en onthoudt en functioneert steeds 
beter. 
 
Google assistent 
Als u een ANDROID telefoon, tablet, laptop of computer hebt zoals 
Samsung, dan kunt u via Google de app ‘Google Assistent’ 
downloaden. 
 
Dat doet u als volgt:  
Gesproken zoekopdracht inschakelen:  
 
    Open de Google-app 'Google Zoeken' op je Android-telefoon of 
tablet. 
    Tik rechtsonder op Menu > Instellingen > spraak > Voice Match. 
    Kies wanneer je telefoon moet luisteren wanneer je 'Oké Google' 
zegt. 
     Een gesproken zoekopdracht starten: 
    Open de Google-app 'Google Zoeken' op je Android-telefoon of 
tablet. 
    Zeg 'Oké Google' of tik op de Microfoon. 
 
Tip: Op bepaalde telefoons kun je ook 'Hey Google' zeggen. 
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SeniorWeb 
Zo zijn er veel (meer) handige 'Weetjes' over het gebruik van uw 
computer, tablet en of uw mobiele telefoon. Als u niet goed weet wat 
te doen, kunt u contact opnemen met SeniorWeb. 
Daar zitten veel senioren achter de telefoon, die u heel geduldig 
uitleggen wat u moet doen. En bent u het de volgende dag vergeten, 
gewoon weer SeniorWeb bellen. Het lidmaatschap kost €32- per jaar. 
Telefoon 030 – 276 99 65.  Zo hoeft u niet voortdurend bekenden 
lastig te vallen. 

Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413 
www.seniorensociety.nl – 
 info@seniorensociety. 
 
Senioren Society.nl heeft als doelstelling senioren en hun 
mantelzorgers in contact te brengen met ideeën en hulpmiddelen om 
hun leven te veraangenamen.  
 
 
Postzegels 
 
Gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen 
ten bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U inleveren op de 
soosmiddagen of bij onderstaande adressen. Kunt u het niet 
brengen? Één telefoontje en we halen het bij u op.  
Inleveradressen: 
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,  Tel: 0174-295327 
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,   Tel: 0174-296794 
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,  Tel: 0174-294848  
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,  Tel: 0174-293291 
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul  Tel: 0174-296473 
Dhr. K. Vis, Waterlandsingel 178, D-H  Tel: 070-3932090 
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,   Tel: 0174-294089 
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk Tel: 0174-628188 
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,  Tel: 0174-219623 
 
 
 

https://seniorensociety.us8.list-manage.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=3caf3dec2f&e=6b65afea58
mailto:info@seniorensociety.nl
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Toeslagen berekenen, aanvragen of controleren 
 
Uit: SeniorWeb Nieuwsbrief nr. 5 van 5 januari 2019 

 

Op welke toeslagen hebt u recht? 
En is de ontvangen zorg- of 
huurtoeslag niet te hoog of laag? 
Bereken het op Toeslagen.nl en 
vraag de tegemoetkomingen daar 
ook meteen aan. 
Toeslagen zoals huur- en 

zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag, moeten de mensen zelf 
aanvragen. Het is dus heel belangrijk om te berekenen waar u recht 
op hebt. Anders loopt u misschien zomaar geld mis.  
Ook mensen die wel al een tegemoetkoming krijgen van de overheid 
kunnen beter ieder jaar hun gegevens controleren en wijzigen, zodat 
ze niet te veel of te weinig geld ontvangen. Want wie te veel krijgt, 
moet de toeslag later terugbetalen. 
Mijn toeslagen aanvragen of wijzigen 
Op de site Toeslagen.nl van de Belastingdienst, staat alle belangrijke 
informatie over toeslagen. Bereken hier op welke toeslagen u recht 
hebt en hoe hoog het bedrag is van de toeslagen. Vervolgens vraagt 
u ze ook via deze site aan.  

 Ga naar www.toeslagen.nl 
 Klik op Inloggen > Mijn toeslagen. 
 Klik bij 'Mijn toeslagen' op Inloggen met DidD. 
 Log in met uw DigiD-gegevens. Typ dus uw gebruikersnaam en 

wachtwoord en klik op Inloggen. 
 Op het welkomstscherm staat welke toeslagen u krijgt. Onder 

'Status laatste wijzigingen' ziet u welke wijzigingen er zijn doorgevoerd 
door u, uw toeslagpartner of door de Belastingdienst.  

 Wijzigt er iets in uw inkomen, krijgt u een toeslagpartner of wilt 
u gewoon berekenen waar u recht op hebt? Klik dan in de menubalk 
op Actuele berekening. 

 Klik op het gewenste onderdeel zoals Zorgtoeslag of 
Huurtoeslag. 

 Afhankelijk van of u een toeslag krijgt, staat hier informatie. 
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 Krijgt u nog geen toeslag maar denkt u daar wel recht op te 
hebben? Klik dan op Proefberekening. Een nieuw scherm opent. Vul 
hier alle informatie in en kijk of u recht hebt op een toeslag. Hebt u 
recht op toeslag? Klik dan bij 'Mijn toeslagen' op Aanvragen en 
doorloop de stappen. 

 Krijgt u al toeslag maar wijzigt uw situatie? Klik dan op de regel 
Klik hier om de laatste gegevens te zien waarmee wij uw toeslag 
hebben berekend of om uw gegevens te wijzigen. 

 In het overzicht staat welk toeslagbedrag u maandelijks 
ontvangt en wat uw toetsingsinkomen is. Controleer deze gegevens. 
Wijzigt er iets? Klik dan rechts in het menu onder 'Wijziging 
doorgeven' op de optie die van toepassing is. Bijvoorbeeld Ik ga 
trouwen of Er wijzigt iets in het vermogen. 

 Doorloop de stappen. 
 
 
Nepmails over lagere energietarief 
 
Uit: SeniorWeb Nieuwsbrief nr. 6 van 7 februari 2019 

 
Via verschillende e-mails over de 
energietarieven proberen criminelen u te 
lokken naar valse websites. 
De e-mails hebben verschillende onderwerpen, maar dezelfde inhoud. 
In de titel staat dat uw nieuwe voorschot bekend is, of dat uw nota 
klaarstaat. De mail zelf bestaat uit een wazige afbeelding met allerlei 
kleuren en een verhaaltje over de kosten van stroom en gas. Van de 
Regionale Dienst Energiecalculatie kunt u een mooi aanbod 
verwachten. U hoeft alleen maar te klikken op een link of plaatsnaam 
in de mail. 
Het bericht is nep, die dienst bestaat niet en men wil u geen 
aanbieding doen. De afzenders willen dat u op de link klikt en hun 
valse website bezoekt. Of ze zijn uit op uw persoonlijke gegevens. 
Klik niet op links in dit soort mails en gooi de berichten meteen weg. 
Gratis controle op phishing bij SeniorWeb 
Nepmails en andere vormen van fraude blijven lastig te herkennen. 
SeniorWeb-leden kunnen verdachte mails naar ons doorsturen. U 
hoort uiterlijk de volgende werkdag of het een phishingmail is. 
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Uit: Nieuws van KBO-PCOB van 1 febr. 2019 
 

Patstelling pensioenen gijzelt politiek 
Gepensioneerden én werkenden zijn de dupe van de patstelling in de 
pensioendiscussie. In 2020 dreigen er kortingen, onder meer bij de 
metaalpensioenfondsen. Intussen zitten de onderhandelingen nog 
steeds muurvast. “De politiek laat zich gijzelen”, oordeelt Manon 
Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. “Het enorme probleem vergt 
moedige keuzes.” 
Pensioenuitkeringen worden steeds verder uitgehold, korting dreigt en 
er is nog altijd geen pensioenakkoord. Minister Wouter Koolmees van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt binnenkort met een plan van 
aanpak. “De vraag is of dit voldoende is voor onze leden, onder wie 
de onrust steeds verder toeneemt”, zegt Manon Vanderkaa. 
Vlot trekken 
Actie is nu nodig, dus niet langer afwachten. “Het kabinet moet nu met 
een handreiking komen om het overleg tussen werkgevers en 
werknemers vlot te trekken. Om zo samen tot een pensioenakkoord te 
komen dat weer ruimte biedt voor de broodnodige indexatie. 
Gepensioneerden leveren al dik tien jaar in, daar moet een einde aan 
komen.” 
Hersteltermijn 
KBO-PCOB wil dat in de tussentijd de hersteltermijn van de 
pensioenfondsen verlengd wordt. Pensioenfondsen hoeven dan 
minder snel te korten. Dat biedt ruimte om tot een pensioenakkoord te 
komen. Manon Vanderkaa: “Er ligt al initiatiefwetgeving hiertoe bij de 
Tweede Kamer. Wij vragen de minister hier zo snel mogelijk mee aan 
de slag te gaan.” 
 

 
Kaartweekend 

bridge- en klaverjas liefhebbers 
 

22, 23 en 24 maart 2019 
Hotel Brinkzicht, Brink 14, 8381 BE Vledder 
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Neem de uitdaging aan: drink 40 dagen geen druppel 
 
Uit KBO PCOB Nieuwsbrief febr. 2019 
 

 
Hoeveel drinkt u eigenlijk? Tijdens het koken, een etentje of zomaar 
voor de gezelligheid: een deel van de 50-plussers drinkt elke dag 
steeds meer. Maar gezond is dat niet. Daarom organiseert KBO-
PCOB ook dit jaar de actie ’40 dagen geen druppel’. Doet u (weer) 
mee? 

De 40 dagen-actie loopt tot en met zondag 14 april 2019. Wilt u op 
zondag niet vasten, dan kunt u de actie verlengen tot Pasen (zondag 
21 april). De actie duurt dan 46 dagen waarbij u op de zondagen wel 
alcohol mag gebruiken. 

Dit jaar werken we tijdens 40 dagen geen druppel samen met IkPas. 
Vanwege die samenwerking verloopt de aanmelding via deze 
organisatie. Als u naar onderstaande site gaat om u aan te melden, 
wordt u automatisch doorgestuurd naar de KBO-PCOB-pagina bij 
IkPas. Daar vindt u het aanmeldformulier. Na aanmelding kunt u ook 
het gratis speldje aanvragen waarmee u kunt laten zien dat u 
meedoet. U kunt zich ook telefonisch aanmelden op onderstaand 
telefoonnummer. 
 
Info www.ikpas.nl/40dagen-geendruppel 
Tel: 03-3400655 ma t/m do 10.00 tot 13.00 uur 
 
 

http://www.ikpas.nl/40dagen-geendruppel
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Ouderen 
 
Ouderen niets meer waard? 
 
    Hoezo? 
 
We zijn een fortuin waard. 
We hebben zilver in onze haren 
Goud in onze tanden 

Gas in onze darmen 
Stenen in onze nieren 
Lood in onze schoenen, 
En kalk aan onze nagels. 
Staal in onze heupen 
Plastic in onze knieën 
Vol met dure medicijnen 
Lijken we wel op goudmijnen 

Een mens met zoveel mineralen 
Is met geen miljoen te betalen 
Daarom, ga fier door het leven 
Neem kritiek op als een spons 
Want door bovengenoemde rijkdom 
Drijft de economie nog steeds op ons.  
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Bestuur 

      
A.E.M. van der Hee-Lammers voorzitter  0174-295294 
D. Kraaijenbrink   secretaris  0174-293038 
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
J.J. Vollering    penningmeester 06-37437880 
Th.L. Vis    vice-voorzitter 0174-293008 
Th. M. Bekkers   lid   0174-294899 
E. de Kok-Gertenaar  lid    0174-785167  
M.P.A Olsthoorn   lid   0174-297431 
 
 
Bridge 
 
Afmelden uiterlijk  donderdagmorgen van 9.00 tot 
10.00 uur bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of mobiel 
nr.: 06-24137579, of per 
email:ettyjandekok@gmail.com 
 
Invallers 
Guus Nederpelt  A-B-C lijn  0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn  0174-293972 
Willy vd Meer  A-B lijn  06-37323713 

 
Biljart 
Aan- en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en 
donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom. 
Voor info. kunt u terecht bij Hein Straathof  tel.0174- 296379  
 
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-53816115 
                         of 0174-294521 
 
 
 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

